
Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. 9. 2016 – od 1. 9. 2017 přesunuta část učiva fyziky 8. ročníku do 9. 
ročníku 

Fyzika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Formy energie – pohybová a polohová energie, vnitřní 
energie. 
Výkon. 
Přeměny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské teplo 
tání, vypařování a kapalnění, sublimace a desublimace. 
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. 

Energie  
 - používá pojmy mechanická práce, výkon, pohybová a 
polohová energie k objasnění fyzikálních dějů  
 - v jednoduchých případech určí práci vykonanou silou 
a z ní určí změnu energie tělesa  
 - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem  
 - popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové 
energie v gravitačním poli Země  
 - pojem vnitřní energie dovede použít k vysvětlení 
fyzikálních jevů, spojuje její změny s ději konání práce a 
tepelné výměny  
 - používá teplo jako fyzikální veličinu  
 - v jednoduchých případech určí teplo přijaté či 
odevzdané tělesem  
 - změny skupenství tělesa spojuje se změnami jeho 
vnitřní energie  
 - používá veličiny teplota tání, měrné skupenské teplo 
tání skupenské teplo tání, orientuje se v tabulce teploty 
tání, porovnává vlastnosti materiálů a spojují s nimi 
výhody a nevýhody  
 - pojmenuje různé změny skupenství, vysvětlí na 
příkladech z praxe  
 - zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí  

Elektrický náboj. 
Tepelné účinky elektrického proudu. 
Elektrický odpor. 
Zákony elektrického 
proudu v obvodech 
 

- Učivo od školního roku 2017/2018 přesunuto 
do 9. ročníku 

Elektrické jevy  
 - spojuje elektrický náboj s existencí částic s kladným a 
záporným nábojem  
 - používá pojem elementární elektrický náboj  
 - definuje elektrický proud jako usměrněný pohyb 
volných částic a to jak v kovech, tak v kapalinách  
 - popíše zdroje stejnosměrného napětí – el. články  
 - vysloví Ohmův zákon a aplikuje v jednotlivých 
výpočtech napětí, proudu i odporu  
 - využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení 
praktických problémů  
 - orientuje se v grafickém znázornění závislosti el. 
proudu na el. napětí  
 - sestaví el. obvod a pomocí měřících přístrojů změří 
napětí i proud  
 - používá zákonitostí při zapojení rezistorů za sebou i 
vedle sebe k výpočtům el. proudu , odporu i napětí v el. 
obvodech  
 - objasní princip rezistoru s plynule proměnným 
odporem  
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 - znalost algoritmu pro výpočet el. práce a výkonu i 
jejich jednotky prokáže při řešení jednotlivých úloh.  

Vlastnosti zvuku. 
Rychlost šíření zvuku v různých prostředích. 
Odraz zvuku na překážce, ozvěna, pohlcování zvuku. 
Hladina intenzity zvuku. 

Zvukové jevy  
 - rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku, kvalitativně 
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření 
zvuku  
 - používá pojmy ultrazvuk a infrazvuk  
 - popíše nucené chvění a rezonanci, pozná tóny 
harmonické  
 - dokáže vysvětlit vznik ozvěny  
 - je seznámen s přibližnými hladinami zvuku v dB, určí 
práh slyšení i práh bolesti  
 - popíše, proč je nebezpečné pobývat dlouho a často 
ve velkém hluku  
 - posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného 
hluku na životní prostředí  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

 

Ve Fryčovicích 1. 9. 2017    Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 


